
Benvinguts de nou

SORTIDES
D’UN DIA



Multiaventura

Una proposta per gaudir de la pràctica 
de l’esport alhora que descobrim un en-
torn natural increïble i realitzem activitats 
d’aventura i superem reptes conjunts. 
Una estada ideal per trencar amb el dia a 
dia, per fer grup, per aprendre a treballar 
en grup i per afermar la confiança i segu-
retat en un mateix. 

CI   CM   CS 

Tot l’any

CASA DE COLÒNIES 
El Jou Nature

https://www.eixestels.com/
https://www.eixestels.com/ca/hotel-familiar-el-jou-nature/cases-de-colonies/154
https://www.eixestels.com/ca/novetat!-sortida-multiaventura/escoles/63


El bosc a 
la tardor

Comencem el curs i obrim pas a La Tar-
dor. I què millor que descobrir-la en el 
seu esplendor? Us oferim una sortida 
d’un dia que de la mà de la castanyera, 
la pagesa Miquelona o el pagès Frederic, 
descobrirem el bosc en aquesta època 
tan preciosa de l’any, quan el bosc és un 
ventall de colors! 

EI   CI   CM   

1r Trimestre

Can Vandrell
La Llobeta
Can Miqueló
Mas Banyeres

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-el-bosc-a-la-tardor/escoles/37
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-vandrell/cases-de-colonies/5
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-miquelo/cases-de-colonies/4
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-la-llobeta/cases-de-colonies/1
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-banyeres/cases-de-colonies/2
https://www.eixestels.com/


El dia de  
la cooperació

Podríeu passar per sobre d’una tanca sen-
se tocar-la? Quants podreu saltar junts 
sobre una corda? En la línia del treball 
col·laboratiu, els infants i joves hauran de 
superar reptes de forma grupal on la par-
ticipació de l’equip sumarà més que l’es-
forç individual. Endavant equips!

EI   CI   CM   CS   ESO

Tot l’any

Can Vandrell
La Llobeta
Can Miqueló
Mas Banyeres

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-el-dia-de-la-cooperacio/escoles/67
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-vandrell/cases-de-colonies/5
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-miquelo/cases-de-colonies/4
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-la-llobeta/cases-de-colonies/1
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-banyeres/cases-de-colonies/2
https://www.eixestels.com/


DINÀMIQUES 
DE GRUP

Sortida d’un dia pensada per treballar les 
Dinàmiques de Grup com a eina per a la 
cohesió i coneixement global del grup de 
manera lúdica i engrescadora, on el joc 
és la via cap el coneixement.

EI   CI   CM   CS   ESO

Tot l’any

Can Vandrell
La Llobeta
Can Miqueló
Mas Banyeres
El Jou Nature

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-dinamiques-de-grup/escoles/24
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-vandrell/cases-de-colonies/5
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-miquelo/cases-de-colonies/4
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-la-llobeta/cases-de-colonies/1
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-banyeres/cases-de-colonies/2
https://www.eixestels.com/
https://www.eixestels.com/ca/hotel-familiar-el-jou-nature/cases-de-colonies/154


La castanyada

Arriba la tardor amb la primera festa del 
curs: La castanyada. Una de les festes més 
Tradicionals on, al costumari català, el per-
sonatge de la castanyera i la seva festa està 
lligada a les tradicions ancestrals. Amb 
aquesta sortida celebrarem aquesta festa i 
ens ho passarem molt bé en un marc dife-
rent i descobrirem els secrets de la castan-
yera que viu al nostre bosc! 

EI   CI   CM   

Tardor

Can Vandrell
La Llobeta
Can Miqueló
Mas Banyeres

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-la-castanyada/escoles/40
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-vandrell/cases-de-colonies/5
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-miquelo/cases-de-colonies/4
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-la-llobeta/cases-de-colonies/1
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-banyeres/cases-de-colonies/2
https://www.eixestels.com/


Verema i 
bolets

Tornem a l’escola, i arriba la tardor! Una 
excel·lent oportunitat per sortir del cen-
tre i fer una d’aquestes dues sortides en 
contacte amb la natura. De la mà dels mo-
nitors experts, i mitjançant el treball de 
camp, viurem una autèntica experiència! 

EI   CI   CM   CS

Tardor

Can Montcau
Can Sala

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-verema-i-bolets/escoles/39
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-montcau/cases-de-colonies/11
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-sala/cases-de-colonies/87
https://www.eixestels.com/


El Tió

Revivim la tradició omplint de sorpreses, mà-
gia i il·lusions als més petits... arriba el Nadal 
i amb ell una de les sortides més esperades 
pels més petitons. El Tió que és a punt d’arri-
bar a les nostres cases us espera impacient 
carregat de sorpreses!
 
Aprofitem per gaudir d’una sortida i excur-
sió molt especial! El tió ens parlarà i ens farà 
descobrir el bosc dels garrots màgics amb els 
que cagarem regals per a tots!! 

EI   CI   

Desembre

Can Miqueló
Mas Banyeres

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-el-tio/escoles/41
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-miquelo/cases-de-colonies/4
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-banyeres/cases-de-colonies/2
https://www.eixestels.com/


CASA DE COLÒNIES 
Can Pou

pessebre 
vivent

Viure l’essència nadalenca i les tradicions 
en un ambient diferent i  amb els com-
panys de classe, ens preparem per fer 
plegats el nostre pròpi pessebre vivent, 
on no hi faltarà res!! 

EI   CI   

Desembre

https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-pou/cases-de-colonies/51
https://www.eixestels.com/ca/sortida-pessebre-vivent/escoles/38


carnestoltes

La festa entre totes les festes! Aco-
miadem l’hivern amb el Carnestoltes! 
Diversió garantida, tradició arrelada, 
vinguda fins als nostres dies des de fa 
molts anys! Un dia per divertir-nos i 
passar-nos-ho molt bé! 

EI   CI   CM

2n Trimestre

Can Vandrell
La Llobeta
Can Miqueló
Mas Banyeres

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-carnestoltes/escoles/42
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-vandrell/cases-de-colonies/5
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-miquelo/cases-de-colonies/4
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-la-llobeta/cases-de-colonies/1
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-banyeres/cases-de-colonies/2
https://www.eixestels.com/


Mones de 
pascua

Una de les tradicions més nostres 
relacionades amb la festa de Setmana 
Santa? Les Mones de Pasqua! Celebrem 
plegats el final del 2n trimestre amb una 
sortida amb els companys de classe per 
fer i conèixer la tradició d’una autèntica 
mona de pasqua. Us animeu? 

EI   CI   CM

2n Trimestre

Can Vandrell
La Llobeta
Can Miqueló
Mas Banyeres

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-mones-de-pascua/escoles/23
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-vandrell/cases-de-colonies/5
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-miquelo/cases-de-colonies/4
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-la-llobeta/cases-de-colonies/1
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-banyeres/cases-de-colonies/2
https://www.eixestels.com/


Sant jordi

Vine a viure la llegenda de Sant Jordi a les 
nostres cases de colònies: Un drac, una be-
lla donzella i un cavaller... els temps canvien 
però la tradició de Sant Jordi, any rere any, 
segueix celebrant-se amb més força! Des-
cobrirem la llegenda en una sortida d’un 
dia: ens convertim en els protagonistes a 
través del joc i ens farem un record de la 
diada de Sant Jordi! 

EI   CI   CM

2n Trimestre

Can Vandrell
La Llobeta
Can Miqueló
Mas Banyeres

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-sant-jordi/escoles/25
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-vandrell/cases-de-colonies/5
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-miquelo/cases-de-colonies/4
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-la-llobeta/cases-de-colonies/1
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-banyeres/cases-de-colonies/2
https://www.eixestels.com/


astronomia

Sortida d’un dia per fer un veritable viatge a l’es-
pai. A la cúpula inflable descobrirem els secrets 
del Sistema Solar i el més enllà. A través d’una 
gimcana i jugant amb els nostres planetes es-
pecials aprendrem molts dels seus secrets!

Preparats? En ens enlairem! Farem un viat-
ge pel cel i ens endinsarem en un Planetari 
i jugarem amb planetes gegants inflables. 
Sortida que ens permetrà conèixer les prin-
cipals característiques dels planetes i alho-
ra passar-ho molt bé amb la gimcana que 
farem. A la sala del cel profund o del ‘cielito’, 
on descobrirem els principals fenòmens de 
l’univers i jocs mitològics. Un dia per l’es-
pai... ens acompanyes? 

EI   CI   CM   CS

Tot l’any

Can Vandrell
Mas Banyeres

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-astronomia/escoles/28
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-banyeres/cases-de-colonies/2
https://www.eixestels.com/
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-vandrell/cases-de-colonies/5


la granja

A la casa de Colònies de Mas Banyeres dispo-
sem d’una Granja amb moltes sorpreses i gran 
varietat d’animals! Vine a descobrir el món dels 
grangers i a conèixer la gran varietat d’animals 
que hi ha a la Granja! Com viuen els animals de 
la granja? Què mengen? Com es reprodueixen? 
Des dels més petits fins als més grans trobareu 
les respostes d’una manera vivencial i lúdica. 

Mitjançant l’observació directe i el treball de 
camp i de proximitat aprendrem i consolida-
rem molts conceptes sobre els animals: Ani-
mals mamífers i ovípars, diferència entre una 
granja de subsistència i una granja industrial, 
la relació de l’home amb els animals de gran-
ja... Una sortida  en contacte amb la natura que 
no us podeu perdre! 

EI   CI   CM   

Tot l’any

CASA DE COLÒNIES 
Mas Banyeres

https://www.eixestels.com/ca/sortida-la-granja/escoles/26
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-banyeres/cases-de-colonies/2


circ

Sortida que ens transportarà al món del 
Circ!. En petits grups descobrim les tècni-
ques de malabars, d’equilibri sobre la cor-
da fluixa, de concentració al trapezi, l’ex-
pressió i l’enginy del clown i el mag... Una 
sortida molt completa per descobrir i po-
sar en pràctica el gran món de l’espectacle! 
Us esperem a la Gran Carpa de Circ que hi 
ha a la casa de colònies La Llobeta! 

EI   CI   CM   CS 

Tot l’any

CASA DE COLÒNIES 
La Llobeta

https://www.eixestels.com/ca/sortida-circ/escoles/27
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-la-llobeta/cases-de-colonies/1


circuits aeris 
d’aventura

Circuits aeris d’aventura sobre o sota els 
arbres (segons edat): plataformes, camins 
mòbils, tirolines... O, si t’agrada l’aventu-
ra més tradicional: rocòdrom, tirolina, cir-
cuits de psicomotricitat, soccer balls, cars 
a pedals, tir amb arc. Aventura, diversió i 
molta seguretat!

    

EI   CI   CM   CS 

Tot l’any

Can Vandrell
La Llobeta
El Jou Nature
Mas Banyeres

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-circuits-aeris-d_aventura/escoles/30
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-vandrell/cases-de-colonies/5
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-la-llobeta/cases-de-colonies/1
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-banyeres/cases-de-colonies/2
https://www.eixestels.com/
https://www.eixestels.com/ca/hotel-familiar-el-jou-nature/cases-de-colonies/154


acuàtica 
a la piscina

Una sortida de lo més refrescant! 
Jocs d’aigua dins i fora de la piscina 
durant tot el dia! Galledes, aigua amb 
colorant, camins que suren sobre la 
piscina, una tirolina que acaba amb un 
bany refrescant... Arriba el bon temps, 
s’acosta el final de curs, i convé cele-
brar-ho plegats! 

EI   CI   CM   CS 

Final de Curs

Mas Banyeres
Can Vandrell

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-aquatica-a-la-piscina/escoles/36
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-banyeres/cases-de-colonies/2
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-vandrell/cases-de-colonies/5


gimcana 
d’aigua i piscina

Jocs d’aigua dins i fora de la piscina 
durant tot el dia! Galledes, aigua amb 
colorant, camins que suren sobre la 
piscina, una tirolina que acaba amb 
un bany refrescant... Arriba el bon 
temps, s’acosta el final de curs, i con-
vé celebrar-ho plegats! 

  CI   CM   CS 

3r Trimestre

Can Vandrell
Can miqueló
El Jou Nature
Mas Banyeres

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-gimcana-d_aigua-i-piscina/escoles/64
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-vandrell/cases-de-colonies/5
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-banyeres/cases-de-colonies/2
https://www.eixestels.com/
https://www.eixestels.com/ca/hotel-familiar-el-jou-nature/cases-de-colonies/154
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-miquelo/cases-de-colonies/4


indis o pirates

Un dia per convertir-nos en uns dels per-
sonatges més estimats dels nens/es: Indis 
o pirates. Descobrirem els secrets de la tri-
bu o ens convertirem en autèntics pirates 
(segons la sortida escollida). Jocs, danses, 
disfresses i moltes cançons. Una sortida 
ben divertida! 

EI   CI   CM   CS 

Tot l’any

CASA DE COLÒNIES 
Can Pou

https://www.eixestels.com/ca/sortida-els-indis-o-pirates/escoles/32
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-pou/cases-de-colonies/51
https://www.eixestels.com/


ceràmica

Pintarem i courem la nostra pròpia peça 
de ceràmica amb la tècnica del RAKU. 
Una tècnica mil·lenària que es remunta 
a les antigues civilitzacions japonesa i 
xinesa per decorar gots i tasses de te, 
per usar-les en festes i cerimònies. Ob-
tindrem una peça de record d’aquesta 
jornada en un espai únic. 

EI   CI   CM   CS 

Tot l’any

https://www.eixestels.com/ca/sortida-ceramica/escoles/33
https://www.eixestels.com/


apicultura

D’on surt la mel i la cera? Com s’organit-
zen les abelles? Com és un rusc? Existeix 
l’abella reina? Visitem una autèntica gran-
ja d’abelles per descobrir-ho plegats. Una 
sortida diferent, entretinguda i que ens 
deixarà un aprenentatge i un record per a 
tota la vida. 

EI   CI   CM   CS 

Tot l’any

Can Pere
Mas Suro

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-apicultura/escoles/34
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-pere/cases-de-colonies/83
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-suro/cases-de-colonies/131
https://www.eixestels.com/


pa - oli - mató

Una de les sortides clàssiques que no pot 
faltar al llarg del curs. Un dia plegats en un 
entorn natural on podrem fer el nostre ta-
ller agroalimentari amb monitors experts 
i podrem descobrir l’origen dels aliments 
a través de les matèries primeres que s’uti-
litzen i com es manipulen per a l’obtenció 
dels productes finals.

EI   CI   CM   CS 

Tot l’any

Cal Mata
Can Montcau

CASES DE 
COLÒNIES

https://www.eixestels.com/ca/sortida-pa-oli-mato/escoles/35
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-cal-mata/cases-de-colonies/81
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-montcau/cases-de-colonies/11
https://www.eixestels.com/


rucs del 
corredor

Mitjançant el conte “ Em diuen Tano” es des-
envolupa l’activitat “El Tano, un ruc acollit” 
per treballar el bon tracte animal i el respec-
te per la natura. Trobarem els rucs en el seu 
hàbitat natural. Gaudirem d’una activitat de 
rotació: raspallar, muntar, tirar del ruc anant 
a peu, petit circuit en carro, carregar el ruc 
amb llenya... Ah! i aconseguirem el carnet 
de cuidador de ruc. Rucs del corredor Mon-
teny – Montnegre 

EI   CI   

Tot l’any

https://www.eixestels.com/ca/sortida-rucs-del-corredor/escoles/31
https://www.eixestels.com/


Port aventura

Un espai ideal per celebrar amb els més 
grans el final de curs? Port Aventura, sens 
dubte! I a Eix Estels us ho posem fàcil. Ens 
encarreguem de les entrades i del trasllat 
per tal que no hagueu de pensar en res més 
que en gaudir d’un dia ple d’emocions en 
un dels millors parcs temàtics d’Europa. 

CM    CS    ESO

Final de Curs

https://www.eixestels.com/
https://www.eixestels.com/ca/sortida-port-aventura/escoles/29

